7. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne: 2. února 2011
Usnesení:
007/11/01

Rada projednala návrh Komise stavební a územního plánování na změny v zadání Územního
plánu pro obec Čermná nad Orlicí, vyslovila s těmito změnami souhlas.
Starostovi obce se ukládá tyto změny předat se zadávací dokumentací pořizovateli Územního plánu, tedy stavebnímu úřadu v Kostelci nad Orlicí.

007/11/02

Rada projednala Smlouvu o nájmu pozemku č. 1/2011 mezi obcí Čermná nad Orlicí a panem
Františkem Uherkou ml. Smlouva se vztahuje k pronájmu části pozemku č. 22/30 v k.ú. Malá
Čermná za účelem umístění plechové garáže k parkování motorového vozidla. Pronájem je,
na základě usnesení rady č. 003/10/05 ze dne 9.12.2010, bezplatný. Smlouva se uzavírá na
dobu určitou.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

007/11//03

Rada projednala Oznámení společného jednání o návrhu úpravy územního plánu města Borohrádek, které se uskuteční dne 24. února 2011 v 9:30 v zasedací místnosti Městského úřadu Kostelec nad Orlicí.
Starosta se ukládá zúčastnit se tohoto jednání.

007/11/04

Rada projednala dodatek č. 8 smlouvy o odběru a uložení odpadu mezi obcí a firmou ODEKO
s.r.o. Dodatkem se stanovuje cena za likvidaci odpadů na rok 2011 ve výši 735,50 Kč vč. 10%
DPH za 1 obyvatele (celkový počet obyvatel: 1021).
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku.

007/11/05

Rada projednala dopis společnosti T-Mobile Praha týkající se snížení nájmu o 30% na pozemek, kde je umístěn vysílač. Rada souhlasí za předpokladu, že o stejnou procentní část bude
snížen nájem obci na zařízení umístěné na vysílači.
Starosta se pověřuje oslovením společnosti a informovat ji o našich požadavcích.

007/11/06

Rada projednala informaci předsedkyně FV o projednání návrhu rozpočtu na rok 2011 ve
Finančním výboru zastupitelstva obce. Rada doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtu
schválit.
Rada obce ukládá předsedkyni FV předložit návrh rozpočtu společně s komentářem a
usnesením na nejbližším zasedání zastupitelstva (tj. 28.2.2011)

007/11/07

Rada projednala e-mail od pana Jiřího Hejzlara na cenovou nabídku na energetický audit
s doplňujícími otázkami ve věci projektové dokumentace na Mateřskou školu. Odhadovaná
cena tohoto auditu je ve výši cca 20tis. Kč.
Rada souhlasí se zadáním energetického auditu a ukládá starostovi zaslat dopis panu Hejzlarovi s rozhodnutím rady tento audit uskutečnit.

007/11/08

Rada projednala žádost o dokoupení části pozemků č. 305 a č. 310/1 z majetku obce za účelem výstavby rodinného domu.
Starostovi se ukládá zveřejnit záměr odprodeje části pozemků a projednat tento prodej
s paní Růžkovou, která na těchto pozemcích hospodaří. O výsledku jednání radu informovat na příštím zasedání.

007/11/09

Rada projednala konání Obecního a podnikatelského plesu, který se uskuteční dne 19. března 2011 v Restauraci „U Hřiště“ v Malé Čermné. Rada rozhodla o výši vstupného: 50,- Kč za
jeden lístek a zakoupení věcné ceny do tomboly ve výši do 5tis. Kč. Hudební produkce bude

zabezpečena skupinou JK BAND Ohnišov za cenu 8tis. Kč + 1tis. Kč za každou další hodinu (po
3-tí hodině ranní).
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy s JK BAND Ohnišov.
007/11/10

Rada byla informována a schvaluje inventarizaci za rok 2010.
Starostovi se ukládá informovat zastupitelstvo o průběhu inventarizace na nejbližším zasedání zastupitelstva.

007/11/11

Rada projednala a odsouhlasila navrhovanou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Starostovi se ukládá předložit vyhlášku ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva.

007/11/12

Rada souhlasí s návrhem FV na zvýšení ceny stočného z 6,- Kč na 7,- Kč a z 8,- Kč na 9,- Kč u
podnikatelů.
Předsedkyni FV rada ukládá předložit tento návrh na nejbližším zasedání zastupitelstva.

007/11/13

Rada souhlasí s návrhem FV s ponecháním ceny za hrobová místa ve stejné výši a navýšení
ceny za služby spojené s hrobovými místy o 10%.
Předsedkyni FV rada ukládá předložit tento návrh na nejbližším zasedání zastupitelstva.

